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Kød på menuen i kartoffelferien på Det 

Grønne Museum 
Der skal obduceres grise og parteres krondyr og dådyr med publikum, når Det Grønne Museum 

kører fuldt program i efterårsferien med aktiviteter fra jagten, skoven, landbruget og maden. 

 

Hvis man tør, så får man lov. Sådan lyder mantraet for efterårsferien på Det Grønne Museum. Her 
præsenteres publikum for det største efterårsferieprogram nogensinde. Programmet består af 
aktiviteter fra museets fire fagområder: jagten, skoven, landbruget og maden. Det betyder, at der blandt 
andet står obduktion af gris, bueskydning og ’plant et træ’ på programmet.  
 ”I efteråret sker det hele. Jagtsæsonen er lige startet, så jægeren går på jagt. I skoven bliver der fældet 
træer, mens landarbejderne samler kartofler i den såkaldte kartoffelferie. Og så spiser vi jo 
sensommerens og efterårets mad. Alt det vil vi gerne lade vores gæster prøve, så vi har strikket det 
største efterårsferieprogram sammen,” fortæller Anette Stavensø Møller, der er museumsinspektør på 
Det Grønne Museum. 
 
Det omfattende program indeholder også produktion af ost, ekstraordinære rundvisninger i museets 
udstillinger og blandt museets husdyr samt særlige børneaktiviteter hver dag. 
 

Der skal mærkes – og lugtes ”Vi tager publikum helt, helt tæt på. Vi lader dem ikke bare se, men også mærke og dufte de ting, vi 
arbejder med. For eksempel når vi parterer vildt sammen med gæsterne. Eller når der skal saves med 



 

tomandssav, laves hornskeer eller samles kartofler. Hvis man tør, så får man lov,” fortæller Anette 
Stavensø Møller, der er museumsinspektør på Det Grønne Museum, og forsætter: 
 ”Programmet er det største nogensinde med nye aktiviteter hver dag. Så der er garanti mod at kede sig, 
hvis man kommer på Det Grønne Museum i efterårsferien”  
 
Museet har efterårsferieaktiviteter fra lørdag den 13. til søndag den 21. oktober. Hele programmet kan 
ses på www.detgroennemuseum.dk/efteraarsferie. 
 
 
 
Program 

Lørdag den 13/10: Jagten – Blandt andet med bueskydning og partering af krondyr. 
Søndag den 14/10: Grisen – Obduktion af gris, medisterpølseværksted og rundvisninger. 
Mandag den 15/10: Haven – Æbler, pandekager og rundvisninger i bigården og æbleplantagerne. 
Tirsdag den 16/10: Husflid – Lav hornskeer og halmsimer, trædrejer og hækle-strikke-kniple-café. 
Onsdag den 17/10: Marken – Lav kartoffeltryk, prøv børneploven eller saml kartofler til aftensmaden. 
Torsdag den 18/10: Mælken – Lav smør, besøg dyrene, rundvisninger og produktion af ost. 
Fredag den 19/10: Uld og Skind – Prøv at filte, karte og spinde uld, lave lys og besøge museets husdyr. 
Lørdag den 20/10: Jagten – Schweisshunde-opvisning, partering af dåvildt og bueskydning. 
Søndag den 21/10: Skoven – Plant et træ og få det med hjem, prøv tomandssaven og oplev fældning. 
 
 
 
For yderligere information 

Museumsinspektør Anette Stavensø Møller 
T.: +45 20 80 31 28 / M.: asm@dgmuseum.dk    
 
Det Grønne Museum 
Randersvej 4 
8963 Auning 
 
 
 
Pressefotos (6 stks) 
Download i høj opløsning her: https://we.tl/t-1ybAHlTuzk  
 
 
 
Fakta om Det Grønne Museum 

• Det Grønne Museum er det nationale museum for jagten, skoven, landbruget og maden. Museet 
er et statsmuseum under Kulturministeriet.  

• I 2017 besøgte 100.772 Det Grønne Museum og vores nabo Gammel Estrup – Danmarks 
Herregårdsmuseum, som museet har billetsalg sammen med. De seneste år har det 
gennemsnitlige besøgstal været knap 100.000 gæster – cirka 5.000 er fra udlandet. 

• Fra 1. januar er Anne Bjerrekær direktør for Det Grønne Museum. Hun er uddannet som 
cand.phil. i forhistorisk arkæologi ved Århus Universitet og kommer fra en stilling som direktør 
for Horsens Museum. 
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• Det Grønne Museum er resultatet af fusionen mellem det tidligere Dansk Jagt- og 
Skovbrugsmuseum (Hørsholm) og det tidligere Dansk Landbrugsmuseum (Auning). Museet er 
beliggende ved Auning på Djursland. 

• Det kræver mere end 90 lastvogne med anhænger at flytte museumsgenstande fra det tidligere 
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm til Djursland. Det arbejde forsætter i 2018. 

• Museets samling rummer mere end 70.000 genstande – blandt andet en større mængde 
landbrugsmaskiner. 

• Det Grønne Museums undervisningsafdeling har hvert år over 85 skoleklasser igennem et 
undervisningsforløb på museet. 


